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 مقاله پژوهشی

 شگاه و ارتباط آن با یشاغل در زا يماماها یسطح شادمان یبررس
 1392 در سال ها آن یت عملکرد ارتباطیفیک
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 دهیچک

تغییـرات   ازجمله، يباشد. نوع احساس و عالئم فیزیولوژیکی شاد یم یت زندگیو درك واقع مثبت يها جانیهدار در یک احساس پای يشاد و هدف: نهیزم شیپ

 ارائـه ویژگی الزم براي افراد شاغل در بخـش   نیتر مهم عنوان به. عملکرد ارتباطی گذارد یمچهره یا لحن کالم، بر اصل رابطه ما با دیگران و کیفیت آن، قویاً تأثیر 

 باهدفحاضر  ي مطالعه. لذا کند یمرتباط را با مددجو برقرار ن ایشتریند درمان، بیدر فرآ يدیعضو کل عنوان بهبهداشتی اولیه توصیف شده است. ماما  يها مراقبت

 .باشد یمماما  یت عملکرد ارتباطیفیو ارتباط آن با ک ین سطح شادمانییتع

مشـهد کـه بـه روش     یدانشگاه علـوم پزشـک   یآموزش يها مارستانیب يها شگاهیزاشاغل در  يماما 90 يرو بر 1392حاضر در سال  ي مطالعه :روش کارمواد و 

 يا مشـاهده  سـت یل چـک آکسـفورد و   یشـادمان  ي ها با اسـتفاده از پرسشـنامه   داده .باشد یم یهمبستگ یفیق توصیانتخاب شدند انجام شد. طرح تحق يسرشمار

 شدند. لیوتحل هیتجزانس یز واریو آنال رسونیپ رمن،یاسپ يآمار يها آزمون ي لهیوس بهو  spss19توسط  د ویگرد يآور جمععملکرد 

ب یباال بودند. ضر یسطح شادمان ي) دارادرصد 7/36نفر ( 33) سطح متوسط و درصد 1/51نفر ( 46ن، ییسطح پا یشادمان ي) دارادرصد 2/12نفر ( 11 ها: افتهی

 ).771/0rs=،001/0<pدارد (وجود  يماماها ارتباط مثبت و معنادار یو عملکرد ارتباط ین شادمانیرمن نشان داد بیاسپ یهمبستگ

 سـطح  یشادمان يدارا ماماها درصد 3/63 ازآنجاکه و وجود دارد معنادار ماماها رابطه مثبت یارتباط عملکرد و ین شادمانیب نکهیا به توجه : بايریگ جهیبحث و نت

را  سـازمان  از نیمراجع تیرضا قیطر نیا از و شیافزا ها آن یشادمان سطح شیافزا با را ماماها یارتباط عملکرد تیفیک توانند یم نیمسئول بودند نییپا و متوسط

 .ش دهندیافزا

 تیفیک یابیارز عملکرد، یابی، ماما، ارتباط، ارزیشادمان :ها دواژهیکل
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 مقدمه
جـان مثبـت اسـت.    یک هیـ  یروانشناس ي حوزهدر  يشاد

ک یـ  ياسـت، شـاد   یک حالت خوب مـوقت یاز  تر عمیق يشاد
 یت زنـدگ یـ مثبـت و درك واقع  هاي هیجاندار در یاحساس پا

مثبت نقـش مهمـى در    هاي هیجان، طورکلی به). 2،1( باشد یم
عملکرد بـا هیجـان زنـدگى     درواقعبهبود عملکرد شغلى دارند. 

مثبـت بـا    هـاي  هیجـان سازمانى آمیخته شده است. همچنـین  
دیگر رفتارهاى شغلى مـرتبط بـا عملکـرد، از قبیـل خالقیـت،      

رابطـه   یو رفتارهـاى اجتمـاع   گیـري  تصمیممشارکت مؤثر در 
عواطف مثبـت   ) نشان داد2003( 1پرنیا که طوري به). 3دارد (

 گـذارد  ینمـ رفتار است و  ي کننده متعادلبهبود بخش و  تنها نه
ز باعـث  یـ عملکرد را متأثر کند خود ن یوجود عواطف منف یحت

 شناسـی  روانکـه   مرورزمـان  بـه ). 4( شـود  یمبهبود عملکردها 
شـتر  یکـار ب ط یمح يآن برا ي، کاربردهارود یمش یپ گرا مثبت

در  ییـ گرا مثبت يطه جدید برایچندین ح که طوري به، شود یم
  .دا کرده استیظهور پ یراًاخط کار یمح

                                                 

http://unmf.umsu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2
http://unmf.umsu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
http://unmf.umsu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
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ل یشـتر در کـار و تحصـ   یزه بیـ جـاد انگ یسـبب ا سـتن  یشاد ز
 یعصـب  هـاي  دهنـده  انتقال یبرخ ي وسیله به ی). شادمان5( شود یم
که موجب خلق مثبت  یعصب دهنده انتقالن یتر  مهم .شود یمجاد یا
پوتـاالموس ترشـح   یک هیتحر لهیوس بهن است که یسروتون شود یم
و معاشـرت بـا    يداریـ موجب ب ین ماده عالوه بر شادمانی. اشود یم
اسـت کـه    ین مهمـ یقوان دربردارنده ی). شادمان6( شود یمگران ید
ابعـاد رفتـار انسـان شـامل      ي احساسـات بـر همـه    ریتأث ي لهیوس به

ت ی، صـالح یو آموزشـ  یشـرفت مهـارت  ی، پیو روان یکیزیسالمت ف
اسـت. بعـد    صیتشـخ  قابل یجاد روابط مثبت اجتماعیو ا یاجتماع
ارتباط مثبـت بـا    يتعامل، برقرار یچگونگمانند  یمباحث یاجتماع

و  ردیـ گ یبرمرا در  ییگرا و برون یدوست نوعکردن و  کمک گران،ید
گران یبه د شوند یمشتر راغب یب کنند یم يکه احساس شاد يافراد

 یر مـردم و مشـکالت اجتمـاع   یکمک کننـد و مـردم شـاد بـه سـا     
مشـکالت   ایو  یدرون يایبه دن يکمتر ي عالقههستند و  مند عالقه
 یعنـ یاسـت   يمسـر  یحسـ  ين شـاد یخود دارند. همچن یشخص
مثبت داشـته باشـد    ریتأثگران هم یتواند در د یک فرد می یشادمان

 تغییـرات  :ازجمله ،يشاد فیزیولوژیکی عالئم و احساس ). نوع8،7(

 قویـاً  آن، کیفیـت  و دیگران با ما رابطه اصل بر کالم، لحن چهره یا

 برخـورد  نـوع  ي کننده نییتع حد فراوانی، تا حتی و گذارد یم تأثیر

 از یکـی  یـی رو گشـاده و  شـادمانی  لـذا  هست، نیز ما با مقابل طرف

 اسـت  اجتمـاعی  ارتباطات در مقبولیت و موفقیت عوامل نیتر مهم

و لبخند و  یاجتماع يها تیفعالاق ما را به انجام یاشت ي). شاد9،6(
کـه باشـد،    یتیمـوقع . فـرد در هـر   کند یمل یتسه یتعامل اجتماع

و  تـر  بخـش  لـذت ، تر آساناو را  یمناسب، زندگ یارتباط يها مهارت
در حـال   سـرعت  بـه در عصري که دانش پزشکی  .سازد یم تر موفق

تشـخیص   يهـا  راهشـاهد   روز روزبـه و  باشـد  یمـ گسترش و توسعه 
و کارآمدتر هستیم، روند ارتباط با بیمار هم باید  خطرتر یب، تر ساده

 عنـوان  بـه ). عملکـرد ارتبـاطی   10یابـد ( به همـین نسـبت بهبـود    
 يهـا  مراقبـت  ارائهویژگی الزم براي افراد شاغل در بخش  نیتر مهم

بهداشــتی اولیــه توصــیف شــده اســت. در میــان کارکنــان بخــش  
بهداشـت   بهداشت، ماما وظایف مهمـی در امـر مشـاوره و آمـوزش    

حفظ و  مسئولبراي زنان، بلکه براي خانواده و جامعه دارد و  تنها نه
مراقبت بـا کیفیـت بـاال و دادن     ارائهارتقاي سالمت مادر و کودك، 

اطالعات صحیح به مددجو است. ماماي مجرب در راستاي نیل بـه  
، هـا  آناهداف مذکور باید ارتباط مـؤثري بـا مـددجویان و خـانواده     

 ها مهارت نیبرقرار کند. ا ها تخصصافراد شاغل در سایر همکاران و 
 مامـا  رایـ ز اسـت  برخـوردار  يا ژهیـ و تیـ اهم از ییماما در خصوصاً

 بـا  را ارتبـاط  نیشـتر یب درمـان،  نـد یفرآ در يدیـ کل عضـو  عنوان به
مصـاحبه پزشـکی اولـین گــام     .)10،11( کنــد یمـ برقـرار   مـددجو 

تشخیص بیماري و زیربناي ایجاد رابطه مؤثر بین بیمار و مـراقبین  

ارتباط مؤثر با مـددجو برقـرار شـود،     که یوقت). 12است (بهداشتی 
ــددجو  ــدقمشــکل م ــر قی ، رضــایت بیشــتري از شــده ییشناســا ت

درمانی ممکن  يها انتخابخود داشته و مشکل خود و  يها مراقبت
، متابعت از دسـتورات درمـانی را بهتـر انجـام     کند یمدرك را بهتر 

و  کنـد  یمـ داده و از تغییرات پیشنهادي در شیوه زنـدگی پیـروي   
ارتبـاط   ی. از طرفـ شود یماز استرس و نگرانی وي کاسته  تیدرنها

آورد بـه بـار    یمـ یوخ يامـدها یپ ییدر شغل مامـا  تواند یمناموفق 
بر همکاري او مؤثر اسـت،   تنها نه). نحوه برخورد با مددجو 13،14(

ــر نتیجــه درمــان   ــأثیر شــگرفی ب ). تحقیقــات در 10دارد (بلکــه ت
کـه ارتبـاط مناسـب،     انـد  دادهمادران نشـان   يها مراقبتواحدهاي 

رضایتمندي مـادران از خـدمات اسـت.     کننده نییتعهسته مرکزي 
وقتی زمان کافی صرف برقراري ارتباط مناسب و مـؤثر بـا مـددجو    

). این پیامدها 11داشت (، پیامدهاي بسیاري به همراه خواهد نشود
و رفتـاري (تکمیـل دوره    )جنبه روانی (احساس رضایتمندي تنها نه

 يهـا  شـاخص جسـمی نظیـر بهبـود     يهـا  جنبهدارد، بلکه  )درمان
 رغـم  یعلـ . دهـد  یمـ سالمت و میزان بهبودي را تحت تـأثیر قـرار   
 یمات، مطالعات انـدک آگاهی گسترده نسبت به اهمیت کیفیت خد

در زمینه ارزیـابی کیفیـت خـدمات و حتـی مطالعـات کمتـري در       
اسـت  انجـام شـده    ها سیسروزمینه کیفیت برقراري ارتباط در این 

 بررسـی  جهـت  مختلفـی  تحقیقـات  ر کشورهایسا و ایران ). در15(
 آن سـنجش  اما است شده انجام مختلف يها رشته شادمانی میزان

و عملکـرد   یارتباط شادمان خصوصاًو  نشده انجام ییماما ي رشته در
ن یـی تع باهـدف ن مطالعـه  یا رو نیازاده نشده است. یسنج یارتباط

ت یـ فیشگاه و ارتباط آن بـا ک یشاغل در زا يماماها یسطح شادمان
 انجام شده است. ها آن یعملکرد ارتباط

 
 ها روشمواد و 

 یهمبسـتگ  یفیتوصـ  صورت به 1392حاضر در سال  ي مطالعه
ــا 90انجــام شــد کــه در آن   يشــگاه کــه دارایشــاغل در زا يمام

 کی ، سابقه کار حداقلییماما یالت کاردانیحداقل تحص يارهایمع
ا روانشـناس، مصـرف   یمراجعه به روانپزشک  ي سابقهسال، نداشتن 

سـال   یطـ  یروانـ  يمـار یمارستان بـه علـت ب  یدر ب يا بستریدارو 
خـود،   يجـد  يمـار ی(ب ازجملـه گذشته و نداشتن اسـترس عمـده   

کان، مهاجرت، تصادف، اختالف یاز نزد یکیفوت  ا فرزندان،یهمسر 
 ر بودنـد وارد مطالعـه شـدند.   یـ اخ مـاه  شش ی) طید خانوادگیشد
 بـه  پاسـخ  عدم(پژوهش  ابزار کامل تکمیل خروج شامل عدم اریمع

شـرکت در   ي ادامـه ت بـه  ی، عـدم رضـا  )سؤاالت درصد 10 از شیب
 12 بـود.  يسرشـمار  صـورت  به يریگ نمونهن مطالعه بود. روش یح

ت شـرکت در مطالعـه را   یرضـا  نفـر  6ط ورود و یاز ماماها شـرا  نفر
تـه اخـالق   یپـژوهش توسـط کم   دییـ تأنداشتند. پژوهشگر بعـد از  



 زاده طالساز، شهال نورانی سعدالدین، محمدتقی شاکري، مرتضی مدرس غروي زهرا هادي
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 ییو مامـا  ياز دانشکده پرسـتار  نامه یمعرفدانشگاه و پس از کسب 
رضـا  عـج)، امـام   (قـائم (  يها مارستانیبس یمشهد و ارائه آن به رئ

و اخـذ   يمراحـل ادار  ینـژاد) و طـ   ید هاشـم ین، شهیالبن ام ع)،(
نـامبرده شـروع بـه     يها مارستانیبشگاه یبخش زا يبرا نامه یمعرف

 ین صورت بود که پژوهشگر طـ یبه ا يریگ نمونهنمود.  يریگ نمونه
مورد اشاره مراجعه  يها مارستانیبو شب به عصر  فت صبح،یسه ش

. پرسشنامه اطالعات کرد یم ها پرسشنامهل یو اقدام به تکم نمود یم
، تأهـل ت یسـن، وضـع   یل بررسیاز قب یک شامل سئواالتیدموگراف

 ي پرسشـنامه و سابقه کار بود.  یت استخدامی، وضعیلیمدرك تحص
کرت شش گزینـه  یاس لیبا مق سؤال 29شامل  1آکسفورد یشادمان
ن (کمتـر از  یی، نمره گذاري شده و بـه سـه سـطح پـا    6تا  1اي از 
شود  یم می) تقس132شتر از ی) و باال (ب101_131)، متوسط (100

: رضـایت از زنـدگی؛   سنجد یمر را یعامل ز 6پرسشنامه  نیا ).16(
، عــزت 20ســؤال ، کارآمــدي؛24, 17, 14, 9, 8, 6, 5, 3 ســؤاالت

, 2, 1 سـؤاالت ، خلـق مثبـت؛   28, 25, 16, 13, 7  سؤاالتنفس؛ 
). 17( 27, 11, 10, 4 سؤاالت، کنترل؛ 29, 26, 23, 22, 21, 19
 1385نژاد در سـال  يپرسشنامه توسط هاد یفارس ي ترجمه ییروا

آن توســط علیپــور و نوربــاال  ییایــ). پا18در زنجــان انجــام شــد (
آن  ییایـ العـه پا ن مطی) و در ا16( 98/0) با آلفاي کرونباخ 1387(

ت بـا  یـ فیک یابیـ ن شـد. مطالعـات ارز  یـی تع 90/0کرونباخ يبا آلفا
مـاران  یب يتمندینه، رضای، هزیپزشک يامدهایاستفاده از سنجش پ

ارزشـمندترین   ازآنجاکـه م عملکرد انجـام شـد.   یمستق ي مشاهدهو 
کارکنـان در   م فعالیـت هـاي  یگیري کیفیت، ارزشیابی مسـتق  اندازه

بــه منظــور  یســتیل چــک)، 19باشــد ( بیمــاران مــیارائــه مراقبــت 
کتب و مقاالت  ي مطالعهماما با  یت عملکرد ارتباطیفیک ي مشاهده

مشابه در مقاالت  ي پرسشنامهمرتبط با موضوع و با استفاده از چند 
 ي محاســبهه شــد. یــتوســط پژوهشــگر ته یقبلــ ي شــدهاســتفاده 

کردها (مطابق ن صورت بود که در صورت انجام عملیبه ا ستیل چک
و اگـر انجـام    2 ي نمـره بـا   "کامـل انجـام شـد   "، گزینه )ها گویهبا 

انجـام  "عملکرد ضرورت داشته باشد اما ماما انجـام ندهـد، گزینـه    
انجام  یرا به طور نسب يکه عملکرد یو در صورت 0 ي نمرهبا  "نشد

را عالمت زده و گزینه  1 ي نمرهبا  "ناقص انجام شد" ي نهیگزدهد 
کـل محاسـبه    ي نمره ي محاسبه(بدون نمره و در  "ي ندارد مورد"
کـه در آن زمـان    )ها گویهن براي عملکردهایی (ی). همچنشدند ینم

ماما  ینبود، عالمت زده شد. عملکرد ارتباط ها آندلیلی براي انجام 
 .شـد  یمـ ل یـ تکم ستیل چکن مددجو مشاهده و یهنگام کار بر بال

مشـاهده   2ماما دو چک لیست طـی الزم به ذکر است که براي هر 
عملکـرد   ي نمـره مشـاهده،   ي نمرهن دو یانگیل شد و سپس میتکم

1 OXFORD 

 ياز اعضا نفر 10اریدر اخت ستیل چک ،یین رواییماما بود. جهت تع
مشهد قرار داده شد و بـه   ییو ماما يدانشکده پرستار یئت علمیه

بررسـی کیفیـت عملکـرد از     يهـا  ستیلمنظور تعیین پایایی چک 
 =99/0rpییایـ ب پایاستفاده شـد و ضـر   ها ابیارزروش پایایی بین 
 شـرایط  براي توصـیف  توصیفی آمار از مطالعه این محاسبه شد. در

 انس جهــتیــز واریرســون و آنــالیرمن، پیآزمــون اســپ از موجــود و
 لیـ وتحل هیـ تجزجهـت   .اسـت  شـده  آماري اسـتفاده  روابط بررسی

spss19 001/0 يسـتفاده قـرار گرفـت. سـطح معنـادار     مورد ا<p 
 .باشد یم
 
 ها افتهی

شـگاه مـورد   یشـاغل در زا  ياز ماماهـا  نفـر  90ن مطالعه یدر ا
نشان داده  1ک در جدول یقرار گرفتند. مشخصات دموگراف یبررس

ت یو وضـع  یمـدرك کارشناسـ   ي، دارامتأهلشده است. اکثر افراد 
 خـرده  و مطالعـه  مـورد  افراد یشادمان بودند. نمره یاستخدام رسم

ن آزمـون  یآورده شـده اسـت. همچنـ    2آن در جـدول   يها اسیمق
 یشـادمان  يدارا) درصـد  2/12نفـر (  11نشـان داد   یفیتوص يآمار

 7/36نفر ( 33 و متوسط سطح) درصد 1/51نفر ( 46 ن،ییپا سطح
رمن یاسپ یب همبستگیبودند. ضر باال یشادمان سطح يدارا) درصد

ماماهـا ارتبـاط مثبـت و     یو عملکرد ارتباط یشادمانن ینشان داد ب
ج ینتـا  کـه  يطـور  بـه ). 771/0rs=،001/0<pشـد ( ده ید يمعنادار

 یش سـطح شـادمان  یانس هم نشان داد بـا افـزا  یز واریحاصل از آنال
 3ده شـد کـه در جـدول    یـ د يبهتر يت عملکردیفیافراد نمرات ک

ت یـ فیک يدارا درصـد  7/6نشان داده شده است. الزم به ذکر است 
 7/46ت عملکـرد متوسـط،  یفیک يدارادرصد 7/46ف، یعملکرد ضع

 خوب بودند. یت عملکرد ارتباطیفیک يدارادرصد
ک یـ دموگراف ير هـا یـ بـا متغ  ین شادمانیرمن بیبا آزمون اسپ

ـ     الت، سـابقه یتحص سن، ازجمله ـ یکـار و بـا کروسـکال وال ن یس ب
نشـد و توسـط    دهیـ استخدام  ارتباط معنادار د تیو وضع یشادمان

)  =004/0p( یو شـادمان  تأهـل  تیوضع نیس تنها بیکروسکال وال
 ي نمـره  متأهـل  يماماهـا  کـه  يطـور  بهشد.  دهید يمعنادار ارتباط
ر یـ با متغ یت عملکرد ارتباطیفیداشتند. ارتباط ک يباالتر یشادمان

ـ یدموگراف يها  ن سـابقه کـار، سـن توسـط ضـریب     یک نشان داد ب
آزمـون   ي جهینتوجود ندارد.  يارتباط معناداراسپیرمن  همبستگی

، یت عملکـرد ارتبـاط  یـ فیو ک تأهـل ت ین وضعیس بیکروسکال وال
 متأهـل کـه افـراد    ي)، طـور =048/0pارتباط معنـادار نشـان داد (  

ت اسـتخدام و  ین وضعینشان داده بودند. ب يبهتر یعملکرد ارتباط
ـ یارتباط معنادار نشان نداد. همچنـ  یت عملکرد ارتباطیفیک ن ین ب

 ارتباط معنادار نشان نداد. یت عملکرد ارتباطیفیالت و کیتحص
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ت استخدام افراد مورد یمشخصات سابقه کار، وضع): 1( جدول
 مطالعه

 57/9±42/12 سابقه کار

 سابقه کار

 سال 5-1

 سال 6-10

 سال 11-15

 سال 16-20

 سال 21شتر ازیب

29( 2/32 ) 

)7/16(15  

12 ( 3/13 ) 

9 (10) 

)8/27(25  

 ت استخدامیوضع

 رسمی

 پیمانی

 قراردادي

 طرحی

44 ( 9/48 ) 

13 ( 4/14 ) 

4 ( 4/4 ) 

29 ( 2/32 ) 

درصد (انحراف معیار و یا فراوانی  ±میانگین  صورت بهمقادیر 
 اند. فراوانی) نمایش داده شده

 

افراد مورد  التیتحصو  تأهلت یوضع مشخصات سن،): 2جدول (
 مطالعه

 71/9±50/36 سن
 تأهلت یوضع

 مجرد
 متأهل

 ریسا

14 ( 6/15 ) 
72 ( 0/80 ) 

4 ( 4/4 ) 

 التیتحص
 یکاردان

 یکارشناس
 ارشد یکارشناس

 
1 ( 1/1 ) 

87 ( 7/96 ) 
2 ( 2/2 ) 

درصد (انحراف معیار و یا فراوانی  ±میانگین  صورت بهمقادیر 
 اند. فراوانی) نمایش داده شده

 يها اسیافراد مورد مطالعه و خرده مق ینمره شادمان): 3(جدول 
 آن

  شگاهیزا
 00/20±61/123 کل یشادمان

 75/0±34/4 یت از زندگیرضا
 20/1±33/4 يکارآمد

 72/0±30/4 عزت نفس
 82/0±04/4 خلق مثبت

 84/0±59/4 کنترل
 96/0±21/4 یسالمت روان

 اند. میانگین نمایش داده شده ±انحراف معیار صورت بهمقادیر 
 

 افراد مورد مطالعه ین سطوح شادمانیب یسه نمره عملکرد ارتباطیمقا): 4جدول (
 P-value آزمون ینمره عملکرد ارتباط یسطوح شادمان

 نییپا

 متوسط

 باال

76/0±18/0 

14/1±31/0 

67/1±25/0 

 >001/0 انسیز واریآنال

 اند. میانگین نمایش داده شده±انحراف معیار صورت بهمقادیر  
 

 يریجه گیبحث و نت
ت یـ فیو ک ین ارتبـاط شـادمان  یـی تع باهـدف حاضـر   ي مطالعه

 يسـالها  شگاه انجام شـد. در یشاغل در زا يماماها یعملکرد ارتباط
 نـام  بـه  دیـ جد يکـرد یرو ظهـور  شـاهد  یروانشناسـ  ي حوزه ریاخ

 ها بیآس میترم به پرداختن يجا به که بوده گرا مثبت یشناس روان
 بـه  و یانسـان  کمـاالت  و قـوت  نقاط ي مطالعه به یروان اختالالت و

 اسـت  آن یپ در و است پرداخته یآدم وجود مثبت ابعاد یکل طور
 یروانـ  يهـا  يمـار یب هیـ عل يسپر عنوان به ها انسان قوت نقاط که

 یشـادمان  کـرد یرو نیـ ا در میمفـاه  نیتـر  يادیبن از .دینما استفاده
 يماماهــا دارا درصــد 3/63حاضــر  ي مطالعــهدر ). 20( باشــد یمــ

 يارهـا یاز مع یکـ ی ین بودند. شادمانییسطح متوسط و پا یشادمان
همکـاران   و نـژاد  یهاشـم  ي مطالعـه  ).16( باشـد  یمسالمت روان 

 داد نشان کرمان يها مارستانیب در شاغل يماماها يرو بر )1390(
) درصـد  8/60نفر ( 45و روان سالمت ي) دارادرصد 2/39نفر ( 29
 یمعصــوم).  21بودنــد ( روان اخــتالل از یدرجــات يدارا ماماهــا از
 ماماهـا  از درصد 7/46 کرد انیب )1390( بابازاده از نقل به) 1391(
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 سالمت تیوضع مشهد یدولت يها مارستانیب در شاغل پرستاران و
) 1386همکـاران (  و تهرانـی  گلیان). 22( اند داشته نامطلوب یروان
 در شـاغل  ماماهـاي  روانی سالمت وضعیت یبررس یط یقیتحق در

 1/35 کـه  رسیدند نتیجه این به تهران شهر دولتی هاي بیمارستان
دارنـد   نـامطلوب  روانـی  وضـعیت  پـژوهش  مورد واحدهاي درصداز

ن یحاضر هم جهت بودند. همچنـ  ي مطالعهبا  يتا حدود ؛ که)23(
 ازجملـه ج مشـابه نشـان داد   ینتـا  هـا  رشـته گر ید يمطالعات بر رو

ان یاز دانشجو درصد 8/69ان کردند ی) ب1391همکاران (و  یشجاع
سـطح   یشـادمان  درصـد  5/17سطح متوسـط و   یشادمان يپرستار

 ).8داشتند (ن ییپا
 رگـذار یتأث مـار یب بـه  خـدمات  ي ارائه تیفیک در ماما، سالمت 

 سـالمت  از کـه  متعهـد  و کارآمـد  یانسان يروین یطرف از. باشد یم
 يور بهـره  و بهتـر  یشـغل  عملکـرد  اسـت،  برخـوردار  روان و جسم

 در) 1389همکـاران (  و بردبـار  داشـت.  خواهد سازمان در يشتریب
 براساس یشغل عملکرد و روان سالمت ي رابطه عنوان با يا مطالعه

 عدم افتندیدر درودزن شهرستان در معلمان یتیشخص يها یژگیو
 ینگرانــ و ینــیغمگ حــاالت نبــود و اضــطراب نداشــتن ،یافســردگ

و  1کنیمیاسـتر  ).24شـود (  افـراد  مناسـب  عملکرد باعث تواند یم
و  یتحت عنـوان شـادمان   يمرور ي) در مطالعه ا2009( 2يگروند

ان کردنـد افـراد   ی،  بيدر عملکرد کار مؤثرعوامل  یت از زندگیرضا
ط کـار  یدر محـ  يبهتـر  يکار ي، عملکرد هایاز زندگ یو راض شاد

 ). 25دارند (
دارد امـا   ییها تیمزشادمانی و نشاط براي تمامی آحاد جامعه 

که  يدر میان کارکنان بخش بهداشتی، ماما به علت نقش واسطه ا
بهداشـت و جامعـه    مرکز مارستان،ین در سه بخش بیدارد و همچن

ات گسترده با مراجعین داشـته باشـد. از   باید ارتباط کند یمخدمت 
 يهـا  مراقبـت  ارائـه گفت ارتباط یک اصل مهـم در   توان یماین رو 

 بـا  ارتبـاط  در يا مقالـه  ازآنجاکـه ). 15( شـود  یممامایی محسوب 
 يها مؤلفه و روان سالمت از نشد افتی یارتباط عملکرد و یشادمان

 یارتبـاط  عملکـرد  بـا  که یت شغلیرضا ازجملهمثبت  عواطف گرید
 ی) ط2011همکاران (و  3انیل يکا .شد استفاده دارد ارتباط افراد

ن سالمت روان و یان کرد بیب ییایمالز زوج 400 يبر رو يمطالعه ا
). 26دارد (وجـود   يمثبـت و معنـادار   یهمبسـتگ  یمهارت ارتباط

خود با عنوان مهارت هاي  ي مطالعه) در 1390همکاران (رستمی و 
 یارتباطی پرستاران از دیدگاه بیماران بستري به نقـل از سنگسـتان  

 يفـرد  یو احساس یافراد به حاالت روح یان کرد عملکرد ارتباطیب
ــتگ  ــراد بس ــود14دارد ( یاف ــاران (و  ي). محم ــ1391همک  ی) ط

1 Štreimikienė 
2 Grundey 
3 Cai-Lian 

ـ  یاز پرستاران در نفر 242 يدر تهران بر رو یقیتحق ن یافتند کـه ب
 يارتبـاط مثبـت و معنـادار    ها آن یو عملکرد ارتباط یشغل تیرضا

 2011خـود در سـال   ي مطالعـه  یز طـ یـ ن کوننوو ).27دارد (وجود 
ت یپرسـتاران و رضـا   یارتبـاط  يهـا  مهارتن یب يدار یارتباط معن

طـور   به با پژوهش حاضر هم جهت بود. ؛ که)28( افتیآنان  یشغل
انـه  یبرون گرا يشتر رفتارهایب یافراد شاد و راض گفت توان یم یکل

گـران  یارتبـاط و صـحبت بـا د    يبـه برقـرار   يشتریل بیدارند و تما
 دارند.

 یت عملکرد ارتبـاط یفیک يدارا درصد 7/6حاضر  ي مطالعهدر 
 7/46ت عملکـــرد متوســـط، یـــفیک يدارادرصـــد 7/46ف، یضــع 

ــد. تقــ یت عملکــرد ارتبــاطیــفیک يدارادرصــد زاده  یخــوب بودن
نـامطلوب   یارتباط کالم يماماها دارا درصد 62ان کرد ی) ب1385(

داشـتند  نـامطلوب   یرکالمـ یغ یعملکرد ارتبـاط  يدرصددارا 56و 
 ينـامطلوب تـر   یزاده عملکـرد ارتبـاط   یتق ي مطالعهج ینتا ).11(

ل یـ ن دلیـ بـه ا  توانـد  یمن یحاضر نشان داد و ا ي مطالعهنسبت به 
مطالعه تفـاوت  در دو  عملکردهان سطح ییو تع يباشد که نمره بند

 4/80و  درصـد  4/88) نشـان داد  1391( یهمتـ  ي مطالعهداشت. 
و  یآموزشـ  يها مارستانیبژه یاز پرستاران شاغل در بخش و درصد

 ی). همتـ 13بودنـد ( مطلـوب   یعملکرد ارتباط يدارا یر آموزشیغ
ن یـ بـه ا  توانـد  یمـ ن یرا گزارش کرده و ا يشتریعملکرد مطلوب ب

ــدل ــرد  ی ــه عملک ــد ک ــاطل باش ــه یارتب ــ ب ــنامه ي لهیوس  ي پرسش
مشـاهده   صورت بهحاضر  ي مطالعه یده شده ولیسنج یخودگزارش

 در پژوهشـگر  ن پژوهش شـامل حضـور  یا يت های. محدودباشد یم
 ماماهـا  عملکـرد  بر تواند یم پژوهش طیمح در مطالعه ي دوره طول

 داده حیتوض یکل پژوهش هدف مشکل نیا رفع يبرا. باشد اثرگذار
گـر  یاز د .شـد  مشـاهده  مرتبـه  2 مامـا  هر عملکرد نیهمچن و شد

 تواند یمکه  باشد یمک روز یعملکرد در  2 ي مشاهده ها تیمحدود
 نبـود  –ن در روزیعملکرد افراد به علل متفاوت بودن تعداد مـراجع 

 یخـانوادگ  مشـکالت  – فیوظـا  تعدد – خدمت ارائه یکاف فرصت
 شـود  یمشنهاد یرد و پیقرار گ ریتأثفه تحت یوظ انجام زمان در فرد

 ده شود.یچند روز سنج یکه عملکرد در ط
 یو عملکـرد ارتبـاط   ینکـه شـادمان  ی: با توجه به ايریجه گینت

ماماها  درصد 3/63 ازآنجاکهارتباط مثبت  و معنادار نشان دادند  و 
 تواننـد  یمـ ن ین بودنـد مسـئول  ییسطح متوسط و پا یشادمان يدارا

 هـا  آن یش سطح شـادمان یماماها را  با افزا یت عملکرد ارتباطیفیک
ن از سازمان را فراهم آورنـد.  یت مراجعیق رضاین طریش و از ایافزا

دوره هاي آموزشـی کوتـاه مـدت و     -1: شود یمشنهاد ین پیهمچن
هاي ارتبـاطی تـدوین و    ضمن خدمت براي ماماها در زمینه مهارت

ـ     -2اجرا شود. زرگ تـري در  تحقیقات جامع تر و بـا نمونـه هـاي ب
پژوهشـی در زمینـه میـزان آگـاهی      -3سطح کشور صورت گیـرد.  
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پژوهشـی در   -4ماماها در مورد مهارت هاي ارتباطی انجـام گیـرد.  
سـتن و سـبک   یشـاد ز  ي وهیشزمینه میزان آگاهی ماماها در مورد 

 در یشـادمان  بـا  مـرتبط  عوامـل  یبررس -5شاد انجام گیرد. یزندگ
 رد.یکار صورت پذ طیمح

 

 ر و تشکریتقد
ارشـد بـا کـد     یان نامه کارشناسین مقاله برگرفته از طرح پایا

کـه بـا    باشـد  یمـ مشـهد   یمصوب دانشگاه علـوم پزشـک   911146
له از ین وسـ یصورت گرفته است. بد یمعاونت پژوهش یت مالیحما
مانه پرسـنل  یصم يو همکار یمعاونت محترم پژوهش يت هایحما

شـهر   یدانشگاه علـوم پزشـک   یآموزش يها مارستانیب يها شگاهیزا
 .شود یم یمشهد قدردان
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Abstract:  
Background & Aims: Happiness is a persistent feeling of positive emotion and perception of reality of 
life. Physiological signs of emotion and joy, including: Changes in the face or tone of speech which 
strongly affect the quality of our relationship with others. Communication performance is the most 
important characteristic for those who work in primary healthcare. Midwives as a key member in the 
treatment process, has close relationship with the patients. Therefore, the present study aimed to 
determine the level of happiness and its relationship with the quality of communication performance in 
midwives. 
Materials & Methods: This study was conducted among 90 midwives working in maternity of 
Mashhad University of Medical Sciences hospitals which were selected through census sampling. This 
is a descriptive-correlation study. Data were collected from the Oxford Happiness Questionnaire and 
observational Check list for communication performance. Data were analyzed by descriptive statistics, 
Spearman, ANOVA and Pearson test with Spss19. 
Results: 11 (12.2%) midwives had low level of happiness, 46 (51.1%) moderate, and 33 midwives 
(36.7%) had high level of happiness. Spearman correlation coefficient showed a significant and 
positive correlation between happiness and communication performance (p<0.001, r=0.771). 
Conclusion: Due to happiness and communicative performance show significant positive correlation, 
and also the result showed 63.3% of midwives had low and average happiness, authorities can increase 
the communication performance of midwives by increasing levels of happiness and through this, 
organizations provide patient satisfaction. 
Key words: Happiness, Midwife, Communication, Performance Appraisals, quality assessments 
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